Vragen art. 34 R.v.O. 29 augustus 2019. Betreft: Sta op Zorg Scheldestraat.
Geacht college,
Via de krant vernam de Scheldebuurt dat na de verplaatsing van KEK & Juul, de dagopvang
en dagbesteding voor gehandicapten in het pand aan de Scheldestraat, nu de Zorginstelling
“de Hoop” zich daar met activiteiten gaat vestigen omschreven als:
Het wordt een werkleerbedrijf met lunchroom, catering, inpakdiensten en een
tweedehandskledingwinkel, met behandel- en spreekkamers daarboven, vertelt
afdelingsmanager Wietske N. Per oktober is het in bedrijf.
Behandel- en spreekkamers ten dienste van voornamelijk daklozen & verslaafden zo
vernamen wij verder.
De Scheldestraat is een winkelstraat. Er is daar een keur aan winkels en kleine Horeca
gevestigd. Er is ook een verleden met drugshandel, agressiviteit en geweld. Daar proberen
de ondernemers in de Scheldestraat nu van af te geraken. Zij zijn bang dat een centrum van
deze aard een aantrekkende werking heeft op elementen die zij in de straat liever niet zien.
Nu al zijn op verschillende plekken door rondhangende mensen onprettige situaties die voor
voorbijgangers en bezoekers bedreigend overkomen. Er is een wankel evenwicht van rust &
veiligheid in dit gebied.
De POV heeft over die activiteiten van de Hoop - of een onderdeel daarvan - de volgende
vragen:












Welke behandelingen wil men op dit adres gaan uitvoeren?
Zitten bij die behandelingen ook zaken als methadonverstrekking of vergelijkbaar?
Heeft de beoogd nieuwe gebruiker deze activiteiten besproken met het
gemeentebestuur of de wijk coördinator op het stadhuis?
Vind U het gewenst dat dit soort activiteiten en behandelingen op deze locatie plaats
gaan vinden?
Is voor deze vestiging een vergunning van enige aard vereist?
Passen de werkzaamheden als spreekuren en behandelingen binnen het
bestemmingsplan?
Heeft U begrip voor de zorgen van omwonenden over de toeloop van verslaafden
naar deze vestiging, en wat gaat U doen om mogelijke overlast in te perken?
Bent U het met ons eens dat het behandelen van mensen met grote geestelijke
problemen professioneel moet gebeuren, onder strikte voorwaarden en toezicht én
op een locatie die daar geschikt voor is?
Acht U de Scheldestraat daartoe een geschikte locatie?
Over een paar weken komt de wijkraad bijeen. Wilt U deze punt daar op de agenda
plaatsen?

Uw antwoorden zien wij graag tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Fractie POV

